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ปัจจุบนั แทบไม่ตอ้ งอธิบายความจำเป็น
ในการสวมรองเท้านิรภัย (Safety Shoes, Safety
Footwear) ปัญหาใหญ่กลับเป็นขัน้ ตอนการเลือก
ชนิดและแบบตรงกับอันตรายที่ผู้สวมใส่เผชิญ
หน้าระหว่างการปฏิบตั งิ าน พูดง่ายๆ ต้องเลือก
รองเท้านิรภัยให้สามารถป้องกันอันตรายตรงจุด
กรณีมอี นั ตรายหลายชนิด ต้องคัดเลือกรองเท้า
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ ารป้องกันครอบคลุมถึงความเสีย่ ง
เหล่านัน้ ให้ครบถ้วนหรือมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้
เนือ่ งจากมีรองเท้านิรภัยให้เลือกใช้มาก
มายหลายชนิด อีกทัง้ “อันตราย” ในสถานที่
ทำงานซึง่ ผูบ้ ริหารต้องการจะป้องกันไม่ให้มผี ล
กระทบต่อคนงานก็มหี ลากหลายรูปแบบ ดังนัน้
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทำงานทีย่ งั ไม่มี
ประสบการณ์มากนักจะรู้สึกสับสน หลายคน
ยอมรับ “ไม่รจู้ ะเริม่ ต้นตรงไหนดี” หรือ “จะ
พิจารณาใดก่อนหลังตามลำดับความสำคัญ”
มีแนวทางการวางแผนเลือกใช้รองเท้า
นิรภัยในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
ทีเ่ รียกได้วา่ เป็น “กฎเหล็ก” ซึง่ นักวิชาการด้าน
ความปลอดภัยในการทำงานชัน้ นำระดับสากล
แนะนำไว้ ประกอบด้วย
 ศึกษากฎหมายบังคับใช้รองเท้านิรภัย
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 กำหนดลักษณะอันตรายที่มีอยู่หรือ
เกิดขึน้ ในสถานประกอบการ



เลือกจากความสบายเมื่อสวมใส่โดย
ให้มีความสมดุลกับคุณสมบัติด้านการป้องกัน
(รองเท้าต้องมีคณ
ุ ภาพสูง ขณะเดียวกันจะต้อง
สวมสบายในอัตราส่วนเท่ากัน)
 ฝึกอบรมในทุกๆ ด้านเกีย
่ วกับรองเท้า
นิรภัยแก่คนงาน
 ก้าวตามให้ทน
ั แนวนิยม (Trend) ของ
รองเท้านิรภัย

ศึกษากฎหมายและข้อบังคับ



เลือกทีป่ รึกษา (โดยทัว่ ไปจะหมายถึง
บริษทั ผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ำหน่ายรองเท้านิรภัย)
 แก้ปญ
ั หาด้วยมาตรการทางวิศวกรรม
 สอบถามผู ้ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบโดยตรง
(คนงานผูต้ อ้ งสวมใส่รองเท้านิรภัย)
 เลือกชนิดรองเท้านิรภัยซึ่งสามารถ
ป้องกันอันตรายทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูจ่ ริงในสถาน
ประกอบกิจการได้
 เลือกรองเท้านิรภัยจากของจริง (ไม่ใช่
โบรชัวร์หรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต) และต้อง
ลองสวมใส่ดกู อ่ น

กฎหมาย ข้อบังคับ รวมไปถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทำงานของทุกประเทศ
ทัว่ โลกจะกำหนดให้มกี ารสวมใส่รองเท้านิรภัย
ขณะปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีห่ รือบริเวณทีม่ แี นวโน้ม
คนงานจะได้รับบาดเจ็บที่เท้าทั้งวัสดุกลิ้งหรือ
หล่นทับ สะดุดหรือเตะวัตถุตา่ งๆ เหยียบโลหะ
แหลมคม ถูกไฟฟ้าดูดหรือช็อต ฯลฯ ขออนุญาต
ยกตัวอย่างกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
ของสหรัฐอเมริกาซึง่ มีดว้ ยกัน 3 ส่วน ได้แก่
1. OSHA 1910.132 (d): Hazard
assessment within your plant environment:
ข้อบังคับในการประเมินอันตรายภายในโรงงาน
2. OSHA 1910.136: Occupational foot
protection, general requirements: ข้อบังคับ
ทั่วไปในการป้องกันเท้าขณะปฏิบัติงาน
3. OSHA 1910.132 (f) a, iv, v:
Employee training and fitting for protective
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footwear compliance: ข้อบังคับในการฝึกอบรม
และความกระชับในการสวมใส่รองเท้านิรภัย
หมายเหตุ ข้อบังคับ OSHA มีสถานะเป็น
กฎหมายหลักของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หรือ CFR
(Code of Federal Regulations) ตราขึน้ โดย
กระทรวงหรือหน่วยงานด้านกฎหมาย รัฐต่างๆ
จะนำไปใช้ทนั ทีหรือนำไปต้นแบบร่างกฎหมาย
ประจำรัฐของตัวเองก็ได้ ทัง้ นี้ CFR ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานเป็น CFR Title 29 หรือ
29 CFR ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
สาระสำคัญของข้อบังคับ OSHA ดังกล่าว
ข้างต้น นายจ้างต้องจัดให้มกี ารประเมินอันตราย
จะเกิดกับเท้าของลูกจ้างขณะปฏิบตั งิ านในสถาน
ประกอบการ เช่น ถูกวัตถุหล่นหรือกลิง้ ทับ ถูก
ของแหลมแทงทะลุพน้ื รองเท้า ถูกไฟช็อต ฯลฯ
จากนัน้ ดำเนินการป้องกันด้วยมาตรการต่างๆ
รวมถึงจัดหารองเท้านิรภัยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกัน
อันตรายแต่ละชนิดหรือหลายชนิดที่ได้รับการ

โดยรวมทั้งสองลักษณะดังกล่าวคิดเป็น
25% ของสาเหตุทท่ี ำให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงถึง
ขัน้ พิการของคนงานภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐ
อเมริกา อันตรายลักษณะแรกจะทำให้เกิดการ
บาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงหรือถึง
ขัน้ สูญเสียอวัยวะ (นิว้ เท้าหรือเท้าทัง้ หมด) ส่วน
อันตรายลักษณะที่ 2 ไม่เพียงแต่เท้าเท่านัน้ จะ
ได้รบั บาดเจ็บแต่อาจส่งผลต่ออวัยวะสำคัญอืน่ ๆ
อาทิ สะโพก ไหล่ หลัง แขน ศีรษะ ฯลฯ ด้วยซึง่
ก่อนหน้านีไ้ ม่ได้รวมไว้ในชนิดอันตรายเกิดกับเท้า
เพิง่ จะนำมารวมเมือ่ ไม่กป่ี มี านีเ้ อง โดยเฉพาะ
ในยุโรปจะเน้นคุณสมบัติกันลื่นของรองนิรภัย
เป็นพิเศษเพราะเห็นว่าอันตรายเกิดต่อเนือ่ งจาก
การลืน่ ล้มหรือการตกอาจจะมีความรุนแรงเท่า
กับหรือมากกว่าการได้รบั บาดเจ็บทีเ่ ท้าโดยตรง
ตัวอย่างเช่น ลืน่ ล้มหัวกระแทกจนส่งผลกระทบ
ต่อระบบสมอง ตกจากขัน้ บันไดลงมากระแทก
พืน้ หรือวัตถุหนักแขนหรือขาหัก เป็นต้น

รับรองจากมาตรฐาน (ASTM F2413-11 หรือ
เทียบเท่า) เพือ่ ให้ลกู จ้างสวมใส่ โดยต้องมีการ
ทดสอบความกระชับ/ความสบายในการสวมใส่
ระบุขอ้ จำกัดการใช้งาน ดูแลรักษา ตรวจสภาพ
ภายนอก และอืน่ ๆ ซึง่ การสวมใส่รองเท้านิรภัย
ต้องทำควบคู่ไปกับมาตรการด้านวิศวกรรมใน
การลดอันตรายเพือ่ ให้ความปลอดภัยมากขึน้

สำหรับสาเหตุทท่ี ำให้เกิดอันตรายทัง้ สอง
ลักษณะเกีย่ วข้องตัง้ แต่สภาพสถานทีท่ ำงานไป
จนถึงโรคผิวหนังทีเ่ กิดกับเท้าและความเมือ่ ยล้า
จากการยืนเป็นเวลานาน ทัง้ นี้ ในบางกรณีแม้
ไม่เกิดอุบัติเหตุทำให้เท้าบาดเจ็บ แต่ความไม่
สะดวกสบาย ความเมือ่ ยล้าหรือปวดเมือ่ ยเกิด
กับเท้าของคนงานอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต
กำหนดลักษณะอันตราย
อีกทัง้ อาจเป็นสาเหตุการบาดเจ็บลักษณะอืน่ ได้
จากรายงานการศึกษาวิจัยของสถาบัน
การกำหนดลักษณะอันตรายต่อเท้าที่มี
ความปลอดภัยหลักของสหรัฐอเมริกา พบว่า แนวโน้มเกิดขึน้ ทำให้สามารถเลือกรองเท้านิรภัย
ส่วนใหญ่แล้ว อันตรายเกิดขึน้ กับเท้าคนงานมี ถูกต้องเหมาะสมกับทัง้ สภาพพืน้ ทีแ่ ละตัวคนงาน
อยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่
เลือกทีป่ รึกษา (ผูผ้ ลิต/จำหน่าย)
1. อันตรายจากการกระแทก กดทับ บีบ
การจัดทำโครงการรองเท้านิรภัยในสถาน
บาดและแทงทะลุ
ประกอบการ นอกจากบุคคลสองฝ่ายคือ รัฐบาล
2. อันตรายจากการลืน่ ไถล และการตก ผูอ้ อกกฎและสถานประกอบการในฐานะผูป้ ฏิบตั ิ

ตามกฎแล้ว ยังต้องมีบคุ คลทีส่ าม (Third Party)
มาเป็นทีป่ รึกษา แนะนำ รวมทัง้ กำกับโครงการ
โดยต้องเป็นมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรม และมี
ประสบการณ์ ส่วนใหญ่ใช้บริการจากผูผ้ ลิต/ผู้
จำหน่ายส่งผูเ้ ชีย่ วชาญลงมาเดินสำรวจโรงงาน
เพือ่ ตรวจสอบและค้นหาจุดยังไม่มกี ารป้องกัน
เท้าเพียงพอหรือทุกจุดเพือ่ จัดทำโครงการอย่าง
ทัว่ ถึง (สถานประกอบการบางแห่งจะจ้างบริษทั
2

“รองเท้านิรภัย” เป็นยาวิเศษสามารถแก้ปญ
ั หา
ได้ทกุ อย่าง ป้องกันได้ทกุ ความเสีย่ ง แต่ในความ
จริง ไม่มรี องเท้านิรภัยคูไ่ หนทีม่ คี ณ
ุ ภาพไร้ขดี
จำกัด เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยถึงตระหนักไว้วา่
ต้นเหตุของปัญหาจริงๆ คือ สภาพพืน้ ซึง่ คนงาน
ยืนหรือเคลือ่ นไหวระหว่างชัว่ โมงทำงาน หากมี
สภาพรกรุงรัง ยานพาหนะพลุกพล่าน วัตถุหนัก
และสิง่ ของต่างๆ วางระเกะระกะ มีนำ้ น้ำมัน
จาระบี หรือสิง่ หล่อลืน่ อืน่ หกรัว่ ไหลหรือเปือ้ น
เลอะเทอะ ซึง่ ตามหลักการต้องเริม่ ทีจ่ ดุ กำเนิด
อันตรายเหล่านี้ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมหรือ
การจัดระเบียบขัน้ พืน้ ฐาน อาทิ
 จั ด ระเบี ย บการสั ญ จรภายในสถาน
ประกอบการในบริเวณทีม่ กี ารสัญจรของทัง้ คน

ทีป่ รึกษาด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ แต่กม็ ี
จุดอ่อน (บริษทั ทีป่ รึกษามักไม่มผี ลิตภัณฑ์เป็น
ของตัวเองจึงอาจทำหน้าทีไ่ ด้ไม่คอ่ ยสมบูรณ์นกั )
ในการเลือกผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายรองเท้านิรภัย
หรือตัวแทนเข้ามาเป็นทีป่ รึกษา ต้องพิจารณา
ประเด็นทีม่ คี วามสำคัญ รวมถึงความมีชอ่ื เสียง
เป็นทีย่ อมรับ ความมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ สามารถทำงานร่วมกับฝ่าย
ความปลอดภัยของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี
ต้องยอมรับว่าแม้วา่ จะมีการลดอันตราย
ด้วยมาตรการทางวิศวกรรม อาทิ ปรับปรุงพืน้
ผิวทางเดิน จัดระเบียบการวางวัสดุอปุ กรณ์ ฯลฯ
แต่คนงานยังจำเป็นต้องสวมใส่รองเท้านิรภัย
ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงจะได้รับอันตรายที่เท้า
หรือในทุกพืน้ ทีข่ องสถานประกอบการโดยไม่มี
ทางเลีย่ ง ประเด็นสำคัญจะอยูท่ ก่ี ารเลือกชนิด

ซึง่ สามารถป้องกันอันตรายทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูจ่ ริง
ในทีท่ ำงานได้ โดยต้องเริม่ ต้นทีก่ ารสำรวจและ
ประเมินอันตรายเพือ่ นำข้อมูลมาพิจารณาเพือ่
เลือกผลิตภัณฑ์ เมือ่ ผลประเมินออกมาว่าให้ใช้
รองเท้าชนิดใดป้องกันอันตรายต้องหารองเท้า
ชนิดนัน้ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานรับรองมา
ใช้งาน ผูผ้ ลิต/จำหน่ายต้องสามารถตอบสนอง
ได้เป็นอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน
สิง่ สำคัญทีส่ ดุ ได้แก่ ต้องเลือกทีป่ รึกษา
(ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ำหน่าย) โดยพิจารณาจาก “คุณภาพ”
ทีส่ งู กว่า มิใช่ "ราคา" ทีถ่ กู ลง

ลดปัญหาด้วยมาตรการทางวิศวกรรม
การสวมรองเท้านิรภัยแล้วเดินเข้าไปใน
สถานทีท่ ำงานซึง่ เต็มไปด้วยอันตรายโดยคิดว่า

เดินเท้าและยานพาหนะขนถ่ายสินค้า/วัตถุดบิ
ต้องใช้มาตรการทางวิศวกรรมเพือ่ ลดอันตรายที่
อาจจะเกิดขึน้ กับคนเดินเท้าเนือ่ งจากถูกรถทับ
เท้าหรือวัตถุบนพาหนะตกหล่นใส่หรือกลิง้ ทับ
เช่น ติดกระจกตามทางแยก มุมเลีย้ วและมุมอับ
ติดตั้งสัญญาณเตือนตรงจุดมีความเสี่ยงสูงจะ
เกิดอุบตั เิ หตุ ตลอดจนจัดให้มเี ส้นทางเฉพาะคน
เดินเท้าเท่านั้น
 ตรวจสอบจุดล่อแหลมจะเกิดอันตราย
ต่อเท้าของเครือ่ งจักร มอเตอร์ อุปกรณ์ถา่ ยทอด
พลังงาน และอืน่ ๆ หากพบให้ใส่การ์ดเครือ่ งจักร
หรือจำกัดการเดินผ่านหรือเข้าใกล้เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เท้าคนงานได้รบั อันตรายจากการกระแทก
การตัด การเฉือน ฯลฯ
 ทำความสะอาด เก็บกวาดพืน
้ ทางเดิน
เป็นประจำเพือ่ ให้แน่ใจ พืน้ ปราศจากน้ำ น้ำมัน
หรือของเหลวอื่นที่จะทำให้ลื่น รวมไปถึงตะปู
หรือโลหะแหลมคมวางอยูห่ รือโผล่ขน้ึ มาซึง่ เท้า
อาจบาดเจ็บเมื่อเหยียบลงไป
 ขัน
้ บันได ทางเดินยกระดับ แท่นหรือ
ทีย่ กสูงอืน่ ๆ เป็นจุดเสีย่ งอย่างยิง่ จะเกิดการลืน่
หรือตก ให้ตดิ ป้ายสีสะดุดตาหรือติดตัง้ แสงสว่าง
บอกให้รวู้ า่ พืน้ มีความสูงแตกต่างกัน
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 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่วางบน
พืน้ ต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิด
กระแสไฟฟ้ารั่วไหลโดยการหุ้มฉนวนหรือต่อ
สายดินเรียบร้อยแล้ว และหลีกเลีย่ งการวางสาย
ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ขวางทางสัญจรหรือกีดขวาง
การทำงานแม้ชว่ั คราวในระยะเวลาสัน้ ๆ ก็ตาม
ดังทีก่ ล่าวไปแล้ว มาตรการทางวิศวกรรม
ทีต่ น้ กำเนิดเป็นการลดปริมาณและความร้ายแรง
ของอันตรายให้เหลือน้อยลง (ไม่สามารถขจัด
ให้หมดไปอย่างสมบูรณ์ได้) ดังนั้นจึงจำเป็น
ต้องสวมรองเท้านิรภัยเพือ่ ป้องกันอันตรายต่อไป
เพียงแต่บริเวณที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมี
ความเสีย่ งลดลงจะส่งผลให้รองเท้านิรภัยสามารถ
ป้องกันอันตรายได้ดแี ละนานขึน้ เหนือสิง่ อืน่ ใด
มาตรการทางวิศวกรรมมีสว่ นช่วยให้การป้องกัน
อันตรายอยู่ในวิสัยควบคุมได้และลดแนวโน้ม
จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึน้ มาเพราะอันตรายหลักๆ
ทีจ่ ดุ นัน้ ถูกกำจัดให้เหลือน้อยหรือมีปริมาณจำกัด

สอบถามผู้สวมใส่รองเท้านิรภัย
หลังจากประเมินอันตรายจนได้รบั คำตอบ
จะต้องใช้รองเท้านิรภัยชนิดใด แต่กอ่ นตัดสินใจ
ขัน้ ต่อไป ให้ถามผูท้ จ่ี ะใส่รองเท้าเหล่านัน้ จริงๆ
นั่นคือ ต้องลงไปพูดคุยกับคนงานที่เท้าสัมผัส
พืน้ โรงงานตลอดเวลาในวันทำการ ถามพวกเขา
อันตรายทีต่ อ้ งเผชิญอยูท่ กุ วันคืออะไร วัตถุหนัก
สารเคมี พืน้ ลืน่ หรืออะไรก็ตามทีอ่ าจจะทำให้
เกิดการบาดเจ็บทีเ่ ท้า พร้อมกับรับฟังความเห็น
ประเด็นอืน่ ๆ เช่น ความกระชับและความสบาย
ในการสวมรองเท้านิรภัย (ต้องหาจุดลงตัวให้ได้
เพราะส่วนใหญ่แล้ว รองเท้าสวมสบายจะขาด
ความกระชับ รองเท้ากระชับมักจะสวมไม่สบาย)
ขนาดรองเท้าหรือส่วนเสริมพิเศษ สิง่ ทีต่ อ้ งการ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ เป็นต้น เพือ่ ใช้เป็นแนวทางฝึกอบรมการ
ใช้งานและการบำรุงรักษา
ทัง้ นี้ การสอบถามผูใ้ ช้จริงย่อมได้คำตอบ
ทีฝ่ า่ ยจัดซือ้ ไม่ตอ้ งการจะได้ยนิ เป็นเรือ่ งปกติ
ธรรมดาคนงานย่อมต้องการของดีและแพงทีส่ ดุ
ด้วยเหตุผล ในฐานะลูกจ้างสร้างผลประโยชน์ให้
นายจ้างพวกเขาควรได้รบั สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐาน ไม่ใช่ของถูกทีป่ อ้ งกันอันตรายได้นอ้ ย
ซือ้ ของดีเพือ่ ไม่ตอ้ งเปลีย่ นบ่อย และอืน่ ๆ ดังนัน้
ต้องทำความเข้าใจกับคนงานถึงความเป็นไปได้
ในการตอบสนองความต้องการของพวกเขาซึ่ง
ต้องขึน้ อยูก่ บั สถานะทางการเงินของบริษทั ด้วย
ประการสำคัญต้องบอกพวกเขาว่า ในบางกรณี

ราคาแพงสุดอาจไม่ใช่ตวั บ่งชีค้ ณ
ุ ภาพทีแ่ ท้จริง
เพราะรองเท้านิรภัยทีจ่ ะช่วยคนงานให้รอดพ้น
จากการบาดเจ็บได้จริงๆ ก็คอื รองเท้าซึง่ ได้รบั
มาตรฐานรับรองว่ามีความสามารถป้องกันได้
ตรงกับอันตรายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในสถานที่ทำงานมากที่สุด
“การป้องกันตรงจุด” เป็นหัวใจในการ
เลือกรองเท้านิรภัย การเดินลงไปถามผูท้ ส่ี วมใส่
ปฏิบตั งิ านจริงๆ ย่อมได้รบั คำตอบถูกต้องและ
แม่นยำกว่าการค้นหาจากตำราเล่มใดๆ

เลือกชนิดรองเท้าสามารถป้องกัน
อันตรายที่มีอยู่จริง
หลังจากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
และสอบถามจากผูใ้ ช้งานจริงแล้ว เราจะได้รบั
คำตอบ อันตรายมีอยูจ่ ริงในสถานทีท่ ำงานคือ
อะไร และต้องใช้รองเท้านิรภัยชนิดใดป้องกัน
สำหรับอันตรายต่อเท้าของคนงานทีม่ อี ยู่
จริงในสถานทีท่ ำงาน ได้กล่าวไปแล้วว่ามีตง้ั แต่
ถูกวัตถุหล่นทับหรือกลิ้งทับ ถูกวัตถุบีบหรือ

หนีบจากด้านข้างหรือด้านบน ถูกวัตถุพงุ่ เข้ามา
กระแทกเท้าหรือเดินไปเตะของหนัก ถูกของมีคม
หรือส่วนของเครือ่ งจักรตัดหรือบาด ถูกของแข็ง
แทงทะลุขน้ึ มาจากพืน้ รองเท้า ถูกไฟดูด ลืน่ ล้ม
พลัดตกจากบันไดหรือทีส่ งู อืน่ ฯลฯ ซึง่ ต้องค้นหา
ให้ได้ ส่วนใหญ่มมี ากกว่าหนึง่ ชนิดอันตราย ส่วน
ชนิดรองเท้านิรภัย ปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย
และแตกต่างกันไปตามมาตรฐานทีใ่ ช้อา้ งอิง

รองเท้านิรภัยมาตรฐานอเมริกัน
ชนิดของรองเท้านิรภัยตามที่กำหนดไว้
ในมาตรฐาน ASTM F2413-11 Standard
Specification for Performance Requirements
for Foot Protection ซึง่ บังคับใช้ตง้ั แต่ปี 2011
จนถึงปัจจุบนั (เลข 11 ต่อท้ายชือ่ มาตรฐานคือ
ปี ค.ศ. ที่ประกาศใช้) แบ่งตามคุณสมบัติเชิง
ป้องกันเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ได้แก่
1. รองเท้านิรภัยพืน้ ฐาน หรือเรียกว่า
“รองเท้าหัวเหล็ก” (Toe Cap) สำหรับใช้ใน
งานภาคอุตสาหกรรมทัว่ ไป มีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกัน
4

ซึง่ มองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่วา่ จะด้วยการพิมพ์
ประทับตรา ติดแถบ ฯลฯ เป็นอักษรโรมันตาม
ด้วยตัวเลข ตัวอย่างเช่น M I/75/C/75/Mt75
อธิบายได้วา่ เป็นรองเท้าสำหรับผูช้ าย (Male)
ต้านทานแรงกระแทก (Impact) 75 ฟุต-ปอนด์
(101.7 จูล) ต้านทานแรงบีบ (Compression)
ที่ 75 (2,500 ปอนด์ หรือ11,000 นิวตัน) และ
ป้องกันทีก่ ระดูกหลังเท้า (Metatarsal) ได้ทแ่ี รง



การกระแทก การบีบ และแรงกดบนหลังเท้า
2. รองเท้านิรภัยสำหรับป้องกันเฉพาะด้าน
อาทิเช่น ป้องกันกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต
ป้องกันแทงทะลุพน้ื รองเท้า ฯลฯ
รองเท้านิรภัยพืน้ ฐานหรือรองเท้าหัวเหล็ก
(หรือวัสดุสงั เคราะห์ทค่ี ณ
ุ สมบัตเิ ท่าเทียมหรือ
สูงกว่า) อย่างน้อยต้องมีคณ
ุ สมบัติ 3 ด้านในคู่
เดียวกันเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดคือ
 ความสามารถในการต้ า นทานแรง
กระแทก (Impact) มี 2 ระดับ : 75 ฟุต-ปอนด์
(101.7 จูล) และ 50 ฟุต-ปอนด์ (67.8 จูล)
รหัสทีใ่ ช้ I ตามด้วย 75 หรือ 50 สำหรับระบุ
ระดับความสามารถต้านทานแรงกระแทก

ความสามารถในการต้านทานแรงบีบ
(Compression) มี 2 ระดับ : 75 (2,500 ปอนด์
หรือ11,000 นิวตัน และ 50 (1,750 ปอนด์
หรือ 7,800 นิวตัน) รหัสทีใ่ ช้ C ตามด้วยตัวเลข
75 หรือ 50 สำหรับระบุระดับความสามารถ
ต้านทานแรงบีบ
 ความสามารถในการป้องกันกระดูก
หลังเท้า (Metatarsal) มี 2 ระดับ : 75 ฟุตปอนด์ (101.7 จูล) และ 50 ฟุต-ปอนด์ (67.8
จูล) รหัสทีใ่ ช้ Mt ตามด้วย 75 หรือ 50 สำหรับ
ระบุระดับความสามารถต้านทานแรงกระแทก
ทีก่ ระดูกหลังเท้า
นั่นคือ รองเท้านิรภัยที่ได้รับมาตรฐาน
ASTM F2413-11 (แทน ANSI Z41 ทีถ่ กู ยกเลิก
ไปแล้วตัง้ แต่ปี 2005) หนึง่ คู่ อย่างน้อยทีส่ ดุ
ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติ 3 ด้านดังกล่าว
ข้างต้นตามมาตรฐานสำหรับการทดสอบโดยเฉพาะ
(ASTM F2412 Standard Test Methods for
Foot Protection) โดยมีรหัสกำกับบนตัวรองเท้า

กระแทก 75 ฟุต-ปอนด์ (101.7 จูล) ทัง้ นี้ หาก
เป็นรองเท้าสำหรับผูห้ ญิง (Female) มีคณ
ุ สมบัติ
เดียวกันจะใช้รหัส F I/75/C/75/Mt75
รองเท้าทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ น้ื ฐาน 3 ด้าน คือ
I/C/Mt จัดอยูใ่ นกลุม่ ที่ 1 คือ รองเท้าทีเ่ รียกกัน
ทัว่ ไปว่า “รองเท้าหัวเหล็ก” (Toe Cap) สำหรับ
ใช้ในงานภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และอืน่ ๆ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันการกระแทก การบีบ และ
การหล่นทับหลังเท้า ถือเป็น “ภาคบังคับ” หาก
“สอบผ่าน” การทดสอบตามมาตรฐานกำหนด
จะได้รบั การรับรองให้เป็นรองเท้านิรภัยสามารถ
ป้องกันเท้าจากอันตรายขั้นพื้นฐานที่มีอยู่เป็น
ส่วนใหญ่ในโรงงานและสถานประกอบการทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิตหลายรายเพิม่ มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ตัวเองโดยการเพิ่มคุณสมบัติใน
การป้องกันอันตรายเพิ่มขึ้นมาซึ่งระบุเป็นตัว
อักษรไว้อกี บรรทัดหนึง่ ตัวอย่างเช่น PR CS
 PR (Puncture Resistance) หมายถึง
ความต้านทานการเจาะทะลุทพ่ี น้ื รองเท้า
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CS (Chain Saw Cut Resistance) คือ
การต้านทานแรงตัดจากเลือ่ ยยนต์ เป็นรองเท้า
ใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ของสหรัฐฯ และแคนาดา
ทัง้ นี้ คุณสมบัตติ า้ นทานการเจาะทะลุท่ี
พืน้ รองเท้า PR (Puncture Resistance) มาจาก
แผ่นต้านทานการเจาะทะลุสอดอยู่ระหว่างพื้น
รองเท้าชัน้ ใน (Insole) กับพืน้ รองเท้าด้านนอก
(Outsole) เป็นส่วนติดตัง้ ถาวรของตัวรองเท้า มี
คุณสมบัตผิ า่ นการทดสอบต้านทานแรงเจาะทะลุ
ขัน้ ต่ำ 270 ปอนด์ และผ่านการทดสอบความ
ต้านทานการกัดกร่อนตามข้อกำหนดใน ASTM
B117 Practice for Operating Salt Spray (Fog
Apparatus) [หลังแช่ในน้ำเกลือ 5% (เกลือ 5
ส่วน น้ำ 95 ส่วน) เป็นเวลา 24 ช.ม. ไม่มรี อ่ ง
รอยถูกกัดกร่อน อีกทั้ง ไม่มีร่อยรอยแตกร้าว
หรือชำรุดจากการบิดโค้งตามแรงกดของฝ่าเท้า
จำนวน 1.5 ล้านครัง้ (ทดสอบด้วยเครือ่ งบิด
วัสดุความเร็วสูง)
ส่วนความต้านทานแรงตัดจากเลือ่ ยยนต์
CS (Chain Saw Cut Resistance) หมายถึง
การปกป้องเท้าของคนงานขณะใช้เลื่อยยนต์
(ป้องกันหลังเท้าส่วนทีอ่ ยูร่ ะหว่างนิว้ เท้ากับขา
ด้านล่างติดกับข้อเท้า) โดยต้องผ่านการทดสอบ
ตามข้อกำหนด ASTM F1818 Specification for
Foot Protection for Chainsaw Users standard
รองเท้านิรภัยตามมาตรฐานทุกคู่ต้องมี
คุณสมบัตหิ ลัก I/C/Mt (ขาดไม่ได้) หากไม่มี
คุณสมบัตอิ น่ื จะเป็น “รองเท้านิรภัยพืน้ ฐาน”
สำหรับใช้งานทัว่ ไป แต่เมือ่ มีเพิม่ เติมเข้ามาจะ
กลายเป็น “รองเท้านิรภัยป้องกันเฉพาะด้าน”
ซึง่ ไม่จำกัดว่าจะมีก่ ค่ี ณ
ุ สมบัติ แต่สว่ นใหญ่แล้ว

มีเพิม่ 1 หรือ 2 คุณสมบัติ ถ้ามากกว่านีจ้ ะมีผล
กระทบในด้านการทดสอบ เพราะทุกคุณสมบัติ
ทีร่ ะบุตอ้ ง “สอบผ่าน” เท่านัน้ คุณสมบัตขิ อ้ ใด
“ไม่ผา่ น” จะเป็นการลงทุนสูญเปล่าเพราะไม่ได้
การรับรองในคุณสมบัติข้อนั้นทั้งๆ ที่ได้ลงทุน
ไปแล้ว ผูผ้ ลิตจะพิจารณาความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติและแน่ใจว่าคุณสมบัติที่เสริมเข้าไปนั้น
“สอบผ่าน” อย่างแน่นอน จึงจะตัดสินใจเพิม่
คุณสมบัตเิ ฉพาะเข้าไป
คุณสมบัตเิ สริมนอกจาก PR CS (รองเท้า
นิรภัยป้องกันการแทงทะลุและป้องกันเลือ่ ยยนต์)
ตามทีย่ กตัวอย่างข้างต้น ยังมีคณ
ุ สมบัตอืน่ ๆ ซึง่
จะทำให้กลายเป็นรองเท้านิรภัยชนิดป้องกัน
เฉพาะด้านตามคุณสมบัตนิ น้ั ๆ ดังต่อไปนี้
 รองเท้านิรภัยชนิดต้านทานกระแส
ไฟฟ้า รหัส EH (Electrical Hazard) มีคณ
ุ สมบัติ
ป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดหรือช๊อต
พืน้ และส้นรองเท้าทำด้วยวัสดุไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า
ใช้สวมใส่เมือ่ ปฏิบตั งิ านในบริเวณเสีย่ งจะได้รบั
อันตรายจากกระแสไฟฟ้า ภายใต้ “สภาพแห้ง”
จะต้องสามารถต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดัน
14,000 โวลต์ทค่ี วามถี่ 60 เฮิรตซ์ เป็นเวลา
อย่างต่ำ 1 นาที โดยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือ
รัว่ ไหลได้ไม่เกิน 3.0 มิลลิแอมแปร์
 รองเท้ า นิ ร ภั ย ชนิ ด ตั ว นำประจุ ไ ฟฟ้ า
รหั ส Cd (Conductive) มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นตัวนำ
เพือ่ ให้ประจุไฟฟ้าสถิตสะสมบนตัวคนงานไหล
ผ่านลงพืน้ (ดิน) โดยมียา่ นความต้านทานประจุ
ไฟฟ้าอยูร่ ะหว่าง 0-500,000 โอห์ม ใช้สวมใส่
เมือ่ สภาพพืน้ ทีห่ รือเงือ่ นไขการทำงานมีแนวโน้ม
จะทำให้เกิดการก่อตัวของประจุไฟฟ้าสถิตบน
ร่างกายคนงานทีเ่ ป็นความเสีย่ งจะเกิดอันตราย
ทัง้ ต่อสุขภาพของผูส้ วมใส่และจุดติดไอสารไวไฟ
 รองเท้ า นิ ร ภั ย ชนิ ด สลายประจุ ไ ฟฟ้ า

สถิต รหัส SD (Static Dissipative) มีคณ
ุ สมบัติ
ลดอันตรายจากไฟฟ้าสถิตทีจ่ ะเกิดกับผูส้ วมใส่
โดยเน้นให้มคี วามต้านทานต่ำเพือ่ ให้ประจุไฟฟ้า
ไหลผ่านร่างกายสูงสูด่ นิ ได้งา่ ย ขณะเดียวกันก็มี
คุณสมบัตติ า้ นทานกระแสไฟฟ้าในระดับสูงพอ
จะช่วยลดความเสีย่ งจะถูกไฟฟ้าช๊อตได้ดว้ ยตาม
มาตรฐานนี้ ความต้านทานประจุไฟฟ้าสถิตของ
รองเท้าจะอยูใ่ นย่าน 106 -108 โอห์ม (ต่ำสุดที่
106 โอห์ม สูงสุด 108 โอห์ม)
 รองเท้านิรภัยชนิดฉนวนกัน
้ กระแส
ไฟฟ้า รหัส DI (Dielectric Insulation) สามารถ
ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกระแสไฟฟ้าทีพ่ น้ื
ทัง้ เป็นสาย ตัวนำ หรืออุปกรณ์โดยไม่ตง้ั ใจ เป็น
คุณสมบัตเิ สริมจาก EH ซึง่ ต้องผ่านการทดสอบ
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รองเท้านิรภัยมาตรฐานยุโรป
ชนิดรองเท้านิรภัยตามมาตรฐานยุโรป

EN ISO 20345: 2011 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่
เดือนมิถนุ ายน 2013 ทีผ่ า่ นมา แก้ไขเพิม่ เติม
จากมาตรฐานฉบับเดิม EN ISO 20345: 2004
มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
 รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก (Steel Toe)
แบ่งออกเป็น 2 Class แต่ละ Class มี
รองเท้าชนิดต่างๆ (ตามรหัส) อยูใ่ นกลุม่
 Class I รองเท้าทำจากหนังและวัสดุอน
่ื
แต่ไม่ได้ทำจากยางธรรมชาติหรือวัสดุสงั เคราะห์
โพลีเมอร์ มีชนิดรองเท้าอยูใ่ นกลุม่ ดังต่อไปนี้
SB หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กพื้นฐาน
รับแรงกระแทกได้ 200 จูล และรับแรงบีบได้
15,000 นิวตัน
S1 หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กรับแรง
กระแทกได้ 200 จูล สามารถดูดซับแรงกดทีเ่ ท้า
ขณะเคลือ่ นไหว และต้านทานประจุไฟฟ้าสถิต
S2 หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กรับแรง
กระแทกได้ 200 จูล สามารถดูดซับแรงกดทีเ่ ท้า
ขณะเคลือ่ นไหว ต้านทานประจุไฟฟ้าสถิต และมี
คุณสมบัติกันน้ำ (ป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าหรือ
ทำให้รองเท้าเสือ่ มสภาพในลักษณะใดๆ ก็ตาม)
S3 หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กรับแรง
กระแทกได้ 200 จูล และสามารถดูดซับแรงกด
ทีเ่ ท้าขณะเคลือ่ นไหว ต้านทานประจุไฟฟ้าสถิต
มีคณ
ุ สมบัตกิ นั น้ำ (ป้องกันไม่ให้นำ้ ซึมเข้าหรือ

ทำให้รองเท้าเสือ่ มสภาพในลักษณะใดๆ ก็ตาม)
พืน้ รองเท้าต้านทานการเจาะทะลุและพืน้ รองเท้า
ด้านนอกเป็นชนิดมีปมุ่ (Cleated outsole)
 Class II เป็นรองเท้าทำจากยางธรรมชาติ
หรือวัสดุสงั เคราะห์โพลีเมอร์ มีชนิดรองเท้าจัด
อยูใ่ นกลุม่ ได้แก่
SB หมายถึง รองเท้าหัวเหล็กพืน้ ฐาน รับ
แรงกระแทกได้ 200 จูล และรับแรงบีบได้
15,000 นิวตัน
S4 หมายถึง รองเท้าพื้นเหล็กพื้นฐาน
(SB) เสริมส่วนดูดซับแรงกดทีเ่ ท้าและต้านทาน
ประจุไฟฟ้าสถิต
S5 หมายถึง รองเท้า S4 เสริมพืน้ ชนิด
ต้านทานแรงเจาะทะลุและพืน้ ด้านนอกสุดเป็น

ชนิดมีปมุ่ (Cleated outsole)
ทัง้ นี้ รองเท้านิรภัย Class I และ Class II
ข้างต้นจะแบ่งออกเป็นชนิดย่อยตามลักษณะ
การออกแบบรูปทรง ได้แก่
A รองเท้าหุม้ ส้น (Low shoe)
B รองเท้าหุม้ ข้อ (Ankle boot)
C บูท้ หุม้ ครึง่ แข้ง (Half-knee boot)
D บู้ทหุ้มแข้งทั้งหมด (Knee-height boot)
E บูท้ สูงถึงโคนขา (Thigh boot)
 รองเท้ า นิ ร ภั ย เสริ ม คุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะ
HRO หมายถึง พืน้ รองเท้าด้านนอกต้าน
ทานความร้อนได้ถงึ 300 ํ C
P หมายถึง แผ่นรองชัน้ กลาง (Midsole)
ทำด้วยเหล็กกล้า มีอตั ราต้านทานแรงเจาะทะลุ
1100 นิวตัน
E หมายถึง ส้นรองเท้า (Heel) ดูดซับแรง
ได้ 20 จูล
WRU หมายถึง ตัวรองเท้าด้านบนต้าน
ทานการเสือ่ มสภาพจากน้ำ
 รองเท้านิรภัยเสริมคุณสมบัติต้านทาน
กระแสไฟฟ้า
C หมายถึง รองเท้าตัวนำ (Conductive)
ความต้านทานสูงสุด 100,000 โอห์ม
A หมายถึง รองเท้าต้านทานไฟฟ้าสถิต
(Antistatic) ย่านความต้านทาน 100,000
(105) โอห์ม-1,000.000,000 (1010) โอห์ม
 รองเท้านิรภัยเสริมคุณสมบัติต้านทาน
สิง่ แวดล้อมไม่พงึ ประสงค์ (Hostile Environment)
CI หมายถึง รองเท้ามีฉนวนป้องกัน
ความเย็น (Insulating against cold)
HI หมายถึง รองเท้ามีฉนวนป้องกัน
ความเย็น (Insulating against heat)
 รองเท้ า นิ ร ภั ย เสริ ม คุ ณ สมบั ต ิ ก ั น ลื ่ น
(Slip resistant) มี 3 ชนิดตามลักษณะการทดสอบ
SRA ทดสอบบนกระเบือ้ งเซรามิกเปียก
น้ำสบู่ (Tested on ceramic tile wetted with
dilute soap solution)
SRB ทดสอบบนพื้นเหล็กกล้าราดด้วยสาร
กลีเซอรีน (Tested on smooth steel with glycerol)
SRC ทดสอบทั ้ ง สองรู ป แบบข้ า งต้ น
(Tested under both the above conditions)
นอกจากนี้ยังมีรองเท้านิรภัยคุณสมบัติ
เฉพาะอืน่ ๆ เช่น รองเท้าหัวโลหะต้านทานการ
กัดกร่อน (Corrosion resistance of metallic
toe caps) รองเท้าลักษณะพิเศษทางการยศาสตร์
(Specific ergonomic features) รองเท้าลูกผสม
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ก็มขี อ้ จำกัดในเรือ่ งนี้
ประเด็นการเลือกชนิดรองเท้านิรภัยทีม่ ี
คุณสมบัตกิ ารป้องกันตรงกับอันตรายมีอยูจ่ ริง
ตามทีป่ ระเมินได้ในสถานทีท่ ำงาน ให้พจิ ารณา
รหัส (ตัวอักษรและตัวเลข) ทีพ่ มิ พ์หรือประทับ
บนตัวรองเท้า โดยต้องมีคณ
ุ สมบัตพิ น้ื ฐานของ
ความเป็นรองเท้านิรภัย นัน่ คือ “หัวเหล็ก” (หรือ
วัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติเทียบเท่าเหล็กกล้า
และไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า) สามารถป้องกันการ
กระแทกและการอัดทีห่ วั รองเท้ารวมถึงส่วนบน
ทีค่ ลุมหลังเท้า ทัง้ นี้ จะมีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ร่วมด้วย
(Hybrid footwear) หมายถึง รองเท้า Class II ทำ เพือ่ ใช้เป็นรองเท้านิรภัยป้องกันเฉพาะด้านตาม
ด้วยยางธรรมชาติหรือวัสดุสงั เคราะห์ แต่สว่ น สภาพหรือเงือ่ นไขของสถานทีท่ ำงาน
ขยายด้านบนทำด้วยวัสดุอื่น รองเท้าดับเพลิง
เลือกจากของจริงและลองสวมก่อน
รองเท้าต้านการตัดจากเลือ่ ยยนต์ และรองเท้า
เมือ่ เลือกชนิดรองเท้าทีต่ รงกับอันตราย
ต้านทานสารเคมีและโลหะหลอม เป็นต้น
ในสถานทีท่ ำงานได้แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือ ซือ้
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว รองเท้านิรภัย รองเท้าชนิดนัน้ เพือ่ ให้คนงานสวมใส่ปอ้ งกันเท้า
มาตรฐานยุโรปมีชนิดให้เลือกมากกว่ามาตรฐาน ปัจจุบนั มีสอ่ื ส่งเสริมการขายมากมายหลายชนิด
อเมริกนั รองเท้า 1 คู่ สามารถจะมีคณ
ุ สมบัตไิ ด้ ทัง้ แผ่นโบรชัวร์และอินเตอร์เน็ต บางบริษทั เน้น
มากเท่าทีต่ อ้ งการ (หรือเท่าทีท่ ำได้) แต่พน้ื ฐาน อวดอ้างสรรพคุณตัวสินค้าและบริการหลังขาย
ต้องเป็นรองเท้าหัวเหล็ก Class I หรือ Class II จนคนซือ้ เคลิม้ คิดว่ายังไงก็ชวั ร์ แต่กฎเหล็กคือ
โดยคุณสมบัติเสริมเฉพาะด้านที่เพิ่มเข้ามาจะ “อย่าซื้อจนกว่าจะได้เห็นของจริงและลอง
เป็นการบ่งบอกว่าเป็นชนิดใดใช้สำหรับป้องกัน สวมแล้ว” ไม่ว่าจะซื้อที่ศูนย์บริการของผู้ขาย
อันตรายประเภทไหน วิธสี งั เกต ให้ดตู วั อักษร หรือเรียกพวกเขาเอาสินค้ามาเสนอที่โรงงาน
(รวมทัง้ ตัวเลข) ทีก่ ำกับบนตัวรองเท้า
เราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนและเอาเท้าสอดเข้า
อย่างไรก็ดี รองเท้านิรภัยมาตรฐานยุโรป ไปแล้วลองเดินหรือขยับเท้าเพื่อทดสอบความ
จะคล้ายๆ กับของอเมริกัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะ กระชับและความสบาย
เพิม่ คุณสมบัตเิ ฉพาะให้กบั รองเท้าพืน้ ฐานเพียง
หากเป็นการซือ้ จำนวนมากจากผูจ้ ำหน่าย
1-2 ชนิด เพราะหากเสริมเข้าไปมากๆ อาจ ในฐานะทีป่ รึกษาของโรงงาน ต้องเรียกคนงาน
“ไม่ผา่ น” การทดสอบ อีกทัง้ วัสดุใช้ทำรองเท้า ทุกคนทีจ่ ะเป็นผูส้ วมใส่รองเท้านิรภัยปฏิบตั งิ าน

มาลองสวมดู พร้อมกับการฝึกอบรมระยะสัน้ ๆ
เกีย่ วกับคุณสมบัติ ชนิดของอันตรายทีส่ ามารถ
ป้องกันได้ การดูแลรักษา การตรวจสอบก่อนนำ
ไปใช้งานแต่ละครัง้ ฯลฯ
พึงตระหนักไว้ว่า การเลือกซื้อรองเท้า
นิรภัยก็เหมือนกับเลือกเครือ่ งแต่งตัวทัว่ ไป ต้อง
สัมผัสและทดลองสวมใส่กอ่ น การพิถพี ถิ นั เลือก
เสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับออกงานสังคมทำให้
เราดูดีมีสง่าราศี แต่สำหรับรองเท้านิรภัยและ
เครือ่ งแต่งกายสำหรับป้องกันอันตรายทุกชนิด
จะทำให้เรา “ปลอดภัย” ไม่บาดเจ็บ พิการ
หรือเสียชีวติ จากการปฏิบตั งิ านหาเลีย้ งชีพ

เลือกคุณภาพที่มาพร้อมกับสบาย
การเลือกรองเท้ามีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันตรง
กับชนิดอันตรายที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในโรงงาน
พิจารณาจากการได้การรับรองตามมาตรฐาน
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ชัน้ นำตามทีร่ ะบุไว้นน้ั เป็นข้อบังคับ OSHA แต่
ทีม่ คี วามสำคัญไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ากันคือ ความ
สบายในการสวมใส่ หรือเรียกว่า “สวมสบาย”
กฎหมายไม่จำเป็นต้องกำหนดให้เลือกรองเท้า
สวมสบาย เพราะเป็นเรือ่ งธรรมชาติของมนุษย์
ทีต่ อ้ งการสิง่ ไม่บบี รัดหรือทำให้อดึ อัด ไม่วา่ จะ
เป็นเครือ่ งแต่งกายหรืออุปกรณ์ปอ้ งกันชนิดใด
ทุกคนปรารถนาความสบายขณะสวมใส่ ยิง่ เป็น
รองเท้านิรภัยใช้สวมทำงานทัง้ วัน (อย่างน้อย 8
ชัว่ โมงทำงานและอีกหลายชัว่ โมงในการเดินทาง)
ถ้าสวมไม่สบาย รับรอง เลิกงานเดินไม่เป็นแน่
ปัจจุบัน นักวิชาการความปลอดภัยใน
การทำงานในประเทศอุตสาหกรรมชัน้ นำจะให้
น้ำหนักเรือ่ งความสบายในการสวมใส่สมดุลกับ
คุณสมบัตใิ นการป้องกันอันตราย นัน่ หมายถึง
รองเท้านิรภัยนอกจากมีความสามารถต้านทาน
แรงกระแทก แรงบีบ แรงเจาะทะลุ กระแสไฟฟ้า
และอืน่ ๆ เพือ่ ป้องกันไม่ให้คนงานบาดเจ็บแล้ว
ยังต้องสวมสบายด้วย ทัง้ สองส่วนมีความสำคัญ
เท่าๆ กัน รองเท้าคุณภาพสูงแต่สวมแล้วเจ็บก็
ไม่มปี ระโยชน์ เช่นเดียวกัน รองเท้าสวมสบาย
แต่คุณสมบัติป้องกันอันตรายไมได้มาตรฐาน
ถือว่า “เสีย่ งเกินไป” ทีจ่ ะนำมาใช้งาน
ทุกวันนี้ เรือ่ งคุณภาพของรองเท้าไม่นา่
มีปญ
ั หา เพราะผูผ้ ลิตแข่งขันกันด้านนีม้ าตลอด
อยูแ่ ล้ว แต่ความสบายเพิง่ จะได้รบั ความสนใจ
เมือ่ ไม่นานมานีเ้ อง ก่อนหน้านัน้ ไม่คอ่ ยมีใคร
ใส่ใจ คนงานสวมรองเท้านิรภัยแล้วเป็นอย่างไร
ถือว่าให้ของดีมคี ณ
ุ ภาพไปแล้วต้องใส่ไป ผูผ้ ลิต
ก็เน้นเรือ่ งคุณภาพแต่ประการเดียว จนกระทัง่
มีคนงานจำนวนไม่นอ้ ยเกิดอาการผิดปกติหลัง

สวมใส่รองเท้านิรภัยต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน ทุก
ฝ่ายจึงหันกลับมาพิจารณาความจริงทีว่ า่ รองเท้า
นิรภัยสวมไม่สบายมีแนวโน้มจะทำให้เกิดผล
กระทบใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
 ทำให้เกิดการเจ็บปวด เมือ
่ ยล้า หรือ
เป็นแผลที่เท้า เรียกได้ว่า รองเท้านิรภัยเป็น
อันตรายต่อเท้าผู้สวมใส่เสียเอง
 ทำให้ ค ุ ณ ภาพการป้ อ งกั น อั น ตราย
ลดลง เนื่องจากคนงานมีแนวโน้มจะถอดออก
และขยับให้หลวม (ไม่กระชับ) เป็นช่วงๆ แล้ว
สวมรองเท้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่รองเท้านิรภัยแทน
ประโยคหนึง่ ของนักวิชาการด้านสุขภาพ
“เมือ่ เท้าเจ็บ ทุกส่วนของร่างกายไปไม่รอด”
เป็นเรื่องจริง เมื่อกระดูกเท้าพลิกหรือนิ้วเป็น
แผลก็แทบจะยืนไม่อยู่ ด้วยเหตุนก้ี ารเลือกชนิด
รองเท้าทีต่ รงกับอันตรายอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ได้
ต้องเพิ่มเรื่องความสบายในการสวมใส่เข้ามา
ร่วมด้วยในอัตราที่เท่าเทียมกัน
รองเท้านิรภัยที่สวมสบายไม่ใช่แค่สวม

แล้วไม่เจ็บ แต่ตอ้ งสวมแล้วไม่เมือ่ ยล้า ระคาย
เคืองหรือเป็นเหน็บชา น้ำหนักเบา ไม่ถว่ งขณะ
เดินไปมา รวมทั้งไม่มีผลต่อความกระชับหรือ
หลวมเกินพอดี โดยมีขอ้ สังเกตลักษณะรองเท้า
นิรภัยที่จะให้ความสบายเมื่อสวมใส่ดังต่อไปนี้
ไม่มีส้นหรือมีส้นเตี้ย
 บริเวณรองรับส้นเท้ากว้าง ไม่บีบส้น
ขณะยืนหรือเดิน (ส้นเท้าเป็นจุดเมือ่ ยล้าง่าย)
 กรณีเป็นรองเท้านิรภัยใช้เดินบนทาง
ขรุขระ เช่น เขตก่อสร้างหรืองานโยธาอืน่ ๆ พืน้
รองเท้าด้านในเป็นแบบกันสะเทือน (Shockabsorbing insoles)
 กรณีเป็นรองเท้าหุ้มข้อหรือบู้ทต้องมี
ความกระชับบริเวณเหนือส้นเท้าและข้อเท้าโดย
ผูกเชือกให้แน่นพอดี หากเป็นบูท้ ปากตัดทรงสูง
ต้องมีสว่ นหนุนข้างในป้องกันข้อเท้า
 มีช่องว่างระหว่างปลายนิ้วหัวแม่เท้า
กับผนังด้านในหัวรองเท้าประมาณ 12.5 ม.ม.
ซึ่งจะให้ความสบายและไม่ขาดความกระชับ
เคล็ดลับในการเลือกรองเท้าทีส่ วมสบาย
 ซือ
้ รองเท้าตอนบ่ายซึง่ เท้าของคนเรา
ขยายตัวเต็มที่ คูไ่ หนลองใส่แล้วสบายให้เลือก
คูน่ น้ั หากซือ้ ตอนเช้า คูล่ องใส่แล้วพอดีอาจคับ
เมื่อนำมาสวมทำงานทั้งวันได้
 การลองรองเท้า ต้องลองทั้งสองเท้า
เนือ่ งจากบางคนเท้ายาวไม่เท้ากัน
 ลูกจ้างควรมีรองเท้าชนิดและขนาด
เดียวกันคนละอย่างน้อย 2 คู่ สลับกันใส่เพื่อ
ยืดระยะการสวมรองเท้าที่เคยชินออกไป หาก
ใส่คเู่ ดียวจะสึกเร็วและต้องเปลีย่ นคูใ่ หม่บอ่ ยซึง่
เสีย่ งถูกรองเท้าใหม่กดั เป็นแผลเจ็บปวด
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ทัง้ นี้ ประเด็น “สวมสบาย” ของรองเท้า
นิรภัย ควรพิจารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งต่อไปนี้
 วัสดุที่ใช้ทำพื้นรองเท้าด้านนอกสุด
(Outsole Material) ส่วนใหญ่เป็นยางแท้ (ยาง
ธรรมชาติ) เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตติ า้ นทานน้ำมัน
การเสียดสี และการลืน่ กรณีเป็นบูท้ จะใช้ทำทัง้
ตัวเพื่อความทนทานและมีประสิทธิภาพสูงที่
เราเรียกว่า “บูท้ ยาง” แต่ยางแท้มคี วามคงตัวสูง
จึงมักแข็งกระด้าง ให้ความนุม่ นวลน้อย ขณะที่
วัสดุชนิดใหม่ๆ เช่น TPU (Thermoplastic Polyurethane), PU (Polyurethane), EVA (EthyleneVinyl-Acetate) เบาและยืดหยุน่ กว่า โดยเฉพาะ
PU และ EVA จะมีลกั ษณะเหมือนเบาะรองรับ
น้ำหนักทีเ่ ท้ากดลงขณะก้าวเดิน นอกจากนีย้ งั
มีวสั ดุใหม่ได้จากการผสมผสานวัสดุสงั เคราะห์
กับยางธรรมชาติเข้าด้วยกันแล้วนำมาทำเป็นพืน้
รองเท้าทีใ่ ห้ความแข็งแรงทนทานและความนุม่
สบายในเวลาเดียวกัน
 วัสดุใช้ทำส่วนบนของรองเท้า (Upper
Material) ส่วนบนของรองเท้าหมายถึงส่วนทีอ่ ยู่
เหนือพืน้ รองเท้าขึน้ ไป จะเรียกว่า “ตัวรองเท้า”
ก็ได้ สำหรับรองเท้านิรภัยสำหรับงานทัว่ ไปทัง้
แบบหุม้ ส้น หุม้ ข้อและบูท้ ใช้ “หนัง” เป็นหลัก
ด้วยเหตุที่เป็นวัสดุให้ความอ่อนนุ่มและรับกับ
ความเคลื่อนไหวของเท้าได้ดี อีกทั้งยังมีความ
ต้านทานความร้อน ความเย็น และไม่เป็นตัวนำ
ไฟฟ้าในสภาพแห้ง แต่จดุ อ่อนคือ ไม่ตา้ นทาน
การกัดกร่อนจากสารเคมี ไม่กนั น้ำ ฉีกขาดจาก
การบาด การตัด การเฉือน ฯลฯ ได้งา่ ย รวมทัง้
ไม่สามารถออกแบบให้มรี ปู ทรงแตกต่างไปจาก
รองเท้านิรภัยดัง้ เดิมได้ จนกระทัง่ เมือ่ 20 ปีท่ี
ผ่านมา คนงานเริม่ ต้องการรองเท้านิรภัยแบบ
รองเท้านักกีฬาทีม่ รี ปู ทรงและสีสนั แปลกใหม่จงึ
เริม่ มีการใช้วสั ดุสงั เคราะห์มาทำเป็นตัวรองเท้า
แทนหนัง ข้อได้เปรียบของสารสังเคราะห์ชนิด
ใหม่ๆ นอกจากจะสามารถตอบสนองด้านการ
ออกแบบให้มีความทันสมัยแล้ว ตัวรองเท้ายัง
มีนำ้ หนักเบา ยืดหยุน่ และสวมสบาย
ทัง้ นี้ วัสดุสงั เคราะห์นำมาทำตัวรองเท้า
มีหลายชนิด เช่น ชนิดทำจากเส้นใยและเรซิน่
ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ ชนิดเสริมคุณภาพหนัง
และอืน่ ๆ อย่างไรก็ดี แม้รองเท้าวัสดุสงั เคราะห์
มียอดขายเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แต่กเ็ ชือ่ กันว่าจะยังไม่
สามารถเข้ามาแทนที่รองเท้าหนังได้ทั้งหมด
เนื่องจากรองเท้าหนังยังได้รับความนิยมสูงใน
กลุม่ คนงานทีต่ อ้ งยืน หรือเดินติดต่อกันหลาย

ชัว่ โมง ด้วยเหตุผล “ไม่มวี สั ดุใดให้ความสบาย
ได้เท่าหนัง (สัตว์) อีกแล้ว”
 ส่วนประกอบป้องกันน้ำเข้า (Waterproof Components) สำหรับส่วนบนของรองเท้า
หรือ “ตัวรองเท้า” (ไม่วา่ จะทำด้วยหนัง วัสดุ
สังเคราะห์หรือทั้งสองอย่างผสมกัน) แม้จะมี
คุณสมบัติกันน้ำเข้าได้ด้วยตัวเอง แต่หากสวม
ไปปฏิบัติงานบนพื้นชื้นแฉะหรือเปียกน้ำ ควร
พิจารณาเพิ่มส่วนประกอบเสริมเข้ามาบนตัว
รองเท้าเพือ่ ให้สามารถป้องกันน้ำเข้าตัวรองเท้า
ได้ดยี ง่ิ ขึน้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าเท้าจะไม่อบั ชืน้ และมี
สภาพแห้งตลอดเวลาอันจะทำให้ผสู้ วมใส่สบาย
เท้า ไม่คนั หรือระคายเคือง

ฝึกอบรมทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รองเท้านิรภัย
ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลทุกชนิดรวมถึงรองเท้านิรภัย นายจ้างต้อง
จัดให้มีการฝึกอบรมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์ชนิดนั้น นี่คือ “ข้อบังคับ” ตาม
กฎหมายของแทบทุกประเทศทัว่ โลกโดยเฉพาะ

ประเทศอุตสาหกรรมชัน้ นำ นัน่ หมายความว่า
ก่อนจะมีการใช้อปุ กรณ์ PPE นายจ้างต้องจัดให้
มีการฝึกอบรมการใช้งาน การสวมใส่ (วิธกี าร
เวลาและสถานทีใ่ นการสวมใส่) การถอด การ
บำรุงรักษาและซ่อมบำรุง การตรวจสอบ การ
จัดเก็บ รวมถึงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์
และข้อจำกัดในการใช้งาน การอ่านรหัสหรือ
สัญลักษณ์ตา่ งๆ บนตัวอุปกรณ์ ฯลฯ ทัง้ นี้ การ
ฝึกอบรมมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
 ช่วงเวลา (Timing) ในแต่ละหัวข้อควร
แตกเป็นประเด็นหรือบทเรียนย่อย โดยใช้เวลา
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โปสเตอร์ ติดภาพถ่าย ฉายวิดทิ ศั น์ ฯลฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนงานตระหนักถึงความ
สำคัญและจำเป็นในการสวมรองเท้านิรภัย ใน
การปฏิบตั งิ านบนพืน้ ซึง่ เสีย่ งจะเกิดอันตรายกับ
เท้าของพวกเขาจนกระทัง่ กลายเป็นความเคยชิน
ทีไ่ ม่ตอ้ งย้ำเตือนให้ปฏิบตั ติ ามกฎอีกต่อไป

ตามให้ทนั Trend ของรองเท้านิรภัย

อบรมบทเรียนละ 7-10 นาที แล้วสรุปในช่วง
สุดท้าย ตัวอย่าง หัวข้อ “ประโยชน์ของการสวม
ใส่รองเท้านิรภัย” อาจแบ่งเป็น 5 บทเรียนย่อย
และ 1 บทสรุป ใช้เวลาอบรม 3 วันๆ ละ 2 ช่วง
คือก่อนทำงานช่วงเช้าและช่วงบ่าย แต่ละช่วง
ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที นานกว่านีจ้ ะไม่มคี นฟัง
 ทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) คือการ
พูดคุยนอกรอบก่อนการอบรมครัง้ แรกระหว่าง
วิทยากรกับผูเ้ ข้ารับการอบรมโดยตกลงกันว่าจะ
เริ่มต้นการอบรมตรงไหน เพราะบางประเด็น
คนงานมีความรูพ้ น้ื ฐานมาบ้างแล้ว สามารถตัด
ส่วนนี้ออกไปได้เพื่อให้อบรมกระชับมากขึ้น
 ให้การศึกษา (Educate) การฝึกอบรม
ไม่ควรจำกัดเฉพาะหลักสูตรตามตำราทีเ่ ตรียม

มาเท่านัน้ แต่ควรให้การศึกษาในประเด็นใหม่ๆ
อาทิ เทคโนโลยีก้าวหน้าในการผลิตรองเท้า
นิรภัยโดยเชิญทีป่ รึกษา (ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ำหน่าย) มา
บรรยาย การฝึกปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
กับเท้ากับหน่วยแพทย์ฉกุ เฉินท้องถิน่ และอืน่ ๆ
เรียกว่าอะไรทีค่ นงานควรจะรับรูไ้ ว้ ให้จดั อบรม
ขึ้นมาตามความเหมาะสมและโอกาสอำนวย
 ตอบคำถาม (Answer questions) หลัง
จากบรรยายจบในแต่ละบทเรียน วิทยากรต้อง
ตั้งคำถามกับคนงานผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้
พวกเขาตอบ เป็นการทดสอบความเข้าใจใน
เนือ้ หาของการอบรมว่ามีมากน้อยแค่ไหน โดย
ต้องถามตอบเสียงดังเพื่อให้ได้ยินกันทั้งหมด
บางคนทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการอ่าน/การเขียนจะได้
ประโยชน์โดยตรงจากการฟัง การถามตอบหลัง
การบรรยายแต่ละบทเรียนอาจจะทำในลักษณะ
ปริศนาอักษรไขว้ การเติมคำในช่องว่าง หรือใน
รูปแบบเป็นเกมสนุกๆ เพือ่ ไม่ให้เครียดเกินไป
 กระตุน
้ ความสนใจ (Motivate) การฝึก
อบรมให้คนงานมีจติ สำนึกด้านความปลอดภัย
ไม่ใช่มีแค่การบรรยายในห้องและปฏิบัติการ
ภาคสนามเพียงสองอย่างนีเ้ ท่านัน้ แต่จะรวมไป
ถึงการกระตุน้ ความสนใจอย่างต่อเนือ่ งด้วยการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แขวน

สมัยหนึง่ เราคิดกันว่ารองเท้านิรภัยจะมี
คุณค่ามากน้อยแค่ไหนให้ดทู ป่ี า้ ยราคา ยิง่ ราคา
สูงเท่าไหร่กเ็ ชือ่ ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกัน
อันตรายมากขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นแนวความคิด
หรือแนวปฏิบตั ทิ น่ี ยิ มกันในหมูม่ าก ณ ช่วงเวลา
หนึง่ อาจเรียกว่า “แนวนิยม” ก็ได้ แต่โดยทัว่ ไป
ชอบเรียกทับศัพท์คอื “เทรนด์” (Trend) มากกว่า
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของโรงงาน
ฝ่ายบริหารความปลอดภัย คนงาน รวมไปถึงผู้
ผลิต/ผูจ้ ำหน่ายมีสว่ นสร้างเทรนด์รองเท้านิรภัย
ขึน้ มาโดยไม่รตู้ วั เมือ่ เกิด “เทรนด์” มักปฏิบตั ิ
ตามกัน โดยปัจจุบนั เทรนด์รองเท้านิรภัยอยูท่ ่ี
“คุณค่า” (Value) มากกว่าราคา นัน่ คือ แทบไม่มี
แนวคิด “ของแพงสุดคือของดีที่สุด” เหมือนใน
อดีตแล้ว แต่จะมองว่ารองเท้าคูน่ น้ั มีคณ
ุ ค่าคุม้
ราคาหรือไม่ “ของดีราคาไม่แพงมีให้เลือกถมไป”
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ประเมินคร่าวๆ
อุบตั เิ หตุทเ่ี ท้าโดยตรงซึง่ เกิดกับลูกจ้างหนึง่ คน
ทำให้นายจ้างเสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล
ค่าทดแทน ค่าสูญเสียการผลิตจากการลาป่วย
และอืน่ ๆ ประมาณ 20,000 ดอลลาร์ หรือราว
600,000 บาท เงินจำนวนนีส้ ามารถซือ้ รองเท้า
นิรภัยมาตรฐานให้กบั คนงาน 100 คนๆ ละ 3
คูไ่ ด้อย่างสบายแถมยังมีเงินเหลืออีก (รองเท้า
คูล่ ะ 50 ดอลลาร์ รวมแล้ว 15,000 ดอลลาร์)
จากตัวเลขดังกล่าว นายจ้างสามารถนำ
มาคำนวณเพือ่ ตัง้ งบจัดทำโครงการป้องกันเท้า
ของลูกจ้างด้วยการซือ้ รองเท้านิรภัยและจัดฝึก
อบรมโดยให้อยูใ่ นกรอบค่าใช้จา่ ยสำหรับคนงาน
ได้รบั บาดเจ็บทีเ่ ท้าอย่างน้อย 1 รายต่อปี ดังนัน้
ฝ่ายจัดซื้อจะได้งบจำนวนแน่นอนคือประมาณ
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20,000 ดอลลาร์ ซึง่ จะต้องจัดซือ้ รองเท้านิรภัย
ให้คนงานครบทุกคนตามทีก่ ำหนดไว้ พวกเขา
ต้องราคามาเปรียบเทียบกัน สมมติคนงานมี
100 คน ต้องได้คนละ 3 คู่ ราคารองเท้าคุณภาพ
ใกล้เคียงกันมีตง้ั แต่คลู่ ะ 50 จนถึง 100 ดอลลาร์
หากซือ้ แพงสุดคูล่ ะ 100 ดอลลาร์จะต้องจ่ายถึง
30,000 ดอลลาร์เป็นอย่างต่ำ ตามตัวเลขถือว่า
“เกินงบ” เมือ่ ไม่เอาเรือ่ งราคามาเป็นตัวตัดสิน
แต่จะใช้งบประมาณทีค่ ำนวณหาจุดคุม้ ค่าหรือ
คุ้มทุนในการป้องกันความสูญเสียก็ต้องเลือก
รองเท้าราคาไม่สงู มากแต่มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตาม
มาตรฐานซึง่ ระดับคูล่ ะ 50 ดอลลาร์ ก็ใช้ได้แล้ว
อีกเทรนด์หนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่
“อายุการใช้งานยาวนาน” ดังทีท่ ราบกันดี กว่า
คนงานจะคุน้ เคยกับรองเท้านิรภัยสักคูห่ นึง่ ต้อง
ใช้เวลาเป็นเดือน ช่วงแรกคนงานต้องทรมาน
กับการถูกรองเท้าใหม่กัดหรือถูกบีบนิ้ว เมื่อ
สวมรองเท้าจนเข้าทีแ่ ละรูส้ กึ สบายก็ตอ้ งการจะ
สวมไปนานเท่านาน บางโรงงานให้รองเท้ามา
คนละ 2-3 คู่ สลับกันใส่ แต่คนงานจำนวนไม่
น้อยชอบจะใส่รองเท้าคูเ่ ดียวมากกว่า ดังนัน้ จึง
มีแนวโน้มจะเลือกรองเท้าทีท่ นทาน สามารถใช้
งานได้นาน แม้ตอ้ งจ่ายเพิม่ ก็ยอม เช่น แทนที่
จะซือ้ คูล่ ะ 40-50 ดอลลาร์หลายคู่ ก็ซอ้ื คูเ่ ดียว
100 ดอลลาร์ เรียกว่าเป็นเทรนด์ตรงข้ามกับ
เทรนด์แรกชนิดคนละฝัง่ เลยทีเดียว นิยมกันใน
กลุม่ คนงานภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือ
อุตสาหกรรมหนัก โดยคนงานร้องขอไปยังฝ่าย
จัดซื้อหรือซื้อมาใช้เอง
กลุ่มที่นิยมเทรนด์แรกจะมีสัดส่วนมาก
กว่าเพราะถือว่าบริษัทเป็นคนจัดหาให้ ตัวเอง
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร อีกทั้งก็ยังถือว่าฝ่าย
ความปลอดภัยและฝ่ายจัดซือ้ พิจารณาดีแล้วจึง

ยอมรับได้ ส่วนเทรนด์ทส่ี องเกิดขึน้ เฉพาะกลุม่
โดยเน้นความทนทานของรองเท้าเป็นหลัก และ
ยังมีกลุม่ ทีต่ อ้ งการทุกอย่างในอัตราส่วนเท่ากัน
รวมอยูใ่ นรองเท้าคูเ่ ดียวทัง้ คุณสมบัตกิ ารป้องกัน
ราคา ความทนทาน และความสบาย ซึง่ ยังพอ
หาได้ แต่ตอ้ งใช้เวลาค้นหานานพอสมควร
กับคำถาม “ทำไมเราต้องก้าวทันเทรนด์
รองเท้านิรภัย” คำตอบคือ หากเราไม่รเู้ รือ่ งนี้
เราอาจจะไปซือ้ ของตกเทรนด์ทผ่ี ลิตมาแล้วไม่มี
ใครซือ้ จึงเป็นของค้างสต๊อก ผูผ้ ลิตจะทำสินค้าที่
ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ซื้อมากกว่าของขายไม่
ออกซึ่งจะมีผลเรื่องราคาและค่าบริการที่ลดลง
ด้วย เนือ่ งจากรองเท้าในเทรนด์ปจั จุบนั สามารถ
ผลิตได้คราวละมากๆ ตามความต้องการของ
ผู้ซื้อจึงสามารถลดต้นทุนการตลาด (โฆษณา
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย) ได้มากพอ
สมควร เมือ่ ต้นทุนตรงนัน้ ลดลง ผูผ้ ลิตจะเอางบ
ลงทุนตรงนัน้ มาเพิม่ คุณค่าให้ตวั สินค้า นีจ่ งึ เป็น
ทีม่ าของ “รองเท้าดีราคาไม่แพง” ซึง่ เป็นเทรนด์
ปัจจุบันของรองเท้านิรภัยทุกยี่ห้อ อย่างไรก็ตาม
คำว่า “รองเท้าดี” ในทีน่ ต้ี อ้ งเป็นรองเท้าได้รบั
การรับรองตามมาตรฐานชัน้ นำเท่านัน้
สำหรับรองเท้าทีไ่ ม่ใช่เทรนด์ปจั จุบนั มี
ยอดขายน้อย ส่วนใหญ่เป็นรองเท้าราคาค่อน
ข้างสูง และแม้ลดราคาเพือ่ ให้ขายได้เร็วขึน้ แต่
ยังแพงกว่ารองเท้าที่เป็นเทรนด์ปัจจุบันอยู่ดี
อีกประการหนึง่ “รองเท้าตกเทรนด์” หมายถึง
รองเท้าทีม่ กี ารผลิตน้อยหรือแทบไม่มกี ารผลิต
แล้ว ปัญหาทีต่ ามมาก็คอื เมือ่ ต้องทำการซ่อม
บำรุงหรือซ่อมแซมอาจจะหาส่วนประกอบเพื่อ
เปลี่ยนใหม่ได้ยากหรือหาไม่ได้เลย ดังนั้นผู้ที่
นิยมรองเท้านิรภัยแปลกแยกออกไปไม่เหมือน
ใครควรนำเรือ่ งนีไ้ ปประกอบการตัดสินใจด้วย

บทสรุป
ทัง้ หมดทีน่ ำเสนอมาเป็นข้อแนะนำการ
เลือกรองเท้านิรภัยซึง่ มีเงือ่ นไขหรือตัวแปรสำคัญ
หลายประการด้วยกัน เช่น กฎหมาย มาตรฐาน
การประเมินอันตราย ความสบาย เมือ่ สวมใส่
รวมทั้งเทรนด์หรือแนวนิยมของรองเท้านิรภัย
ในปัจจุบัน สำหรับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
นายจ้าง ลูกจ้าง ผูบ้ ริหารความปลอดภัย ฝ่าย
จัดซือ้ ฯลฯ นำไปเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นโครงการ
ป้องกันเท้าของโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการทั่วไป โดยอาจจะถือได้ว่าเป็น
“กฎเหล็ก” หากไม่ทำในวิถีทางดังที่กล่าวไป
ทั้งหมดอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือล้มเหลว
ในการตัดสินใจได้
สุดท้ายขอบอกว่า “เราเตือนคุณแล้ว!”

REFERENCE
1. OSHA 1910.132 (d): Hazard
assessment within your plant environment.
2. OSHA 1910.136: Occupational foot
protection, general requirements.
3. OSHA 1910.132 (f) a, iv, v: Employee
training and fitting for protective footwear.
4. ASTM F2413-11 Standard Specification for Performance Requirements for
Foot Protection.
5. ISO 20345:2011 Personal
protective equipment-Safety footwear.
6. Foot Safety Basics: A 10-Point
Checklist; EHS Today, June 17, 2002.
7. Proper Foot Protection Made Simple:
Consider these important factors for safety
and comfort By Roger Huard, Occupational
Health & Safety; April 01, 2013.
12

